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Звіт про роботу 

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів за період роботи четвертої сесії  

Верховної Ради України дев’ятого скликання 

 

Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 

діяльність членів Комітету за період четвертої сесії Верховної Ради 

України IХ скликання (вересень 2020 року – січень 2021 року) була 

спрямована на здійснення законопроєктної роботи, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради 

України, виконання організаційної та контрольної функцій.  

 

Протягом звітного періоду членами Комітету та працівниками 

його секретаріату було здійснено роботу з підготовки і проведення 

19 засідань Комітету, 3 слухань у Комітеті, 3 засідань «круглих столів». 

 

На засіданнях Комітету розглянуто 136 питань. Зокрема, розглянуто та 

прийнято рішення по 110 законопроєктах, із них 90 законопроєктів, з 

опрацювання яких Комітет визначено головним. Комітетом підготовлено та 

направлено для розгляду Верховною Радою України 40 законопроєктів. 

Із 90 законопроєктів, з опрацювання яких Комітет визначено головним, 

по 22 законопроєктах Комітет, керуючись вимогами частини першої статті 94 

та пунктом 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, 

вніс пропозиції Голові Верховної Ради України Д.Разумкову про їх 

повернення суб’єктам права законодавчої ініціативи без включення до 

порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України та без розгляду на 

пленарному засіданні Верховної Ради України; 47 законопроєктів 

рекомендовано включити до порядку денного, із них: 13 – прийняти за 

основу, 9 альтернативних - відхилити,  8 -  прийняти за основу та в цілому. 

Сім законопроектів підготовлено до другого читання та рекомендовано 

прийняти у другому читанні та в цілому; 2 законопроєкти, включені до 

порядку денного четвертої сесії, рекомендовано за результатами розгляду в 

першому читанні прийняти за основу, 3 – повернути на доопрацювання, 5 – 

відхилити. Три законопроєкти рекомендовано зняти з розгляду у зв’язку із 

втратою актуальності. 
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Основна робота Комітету була зосереджена на здійсненні 

законопроєктної функції, зокрема, щодо попереднього розгляду та 

підготовки висновків і пропозицій до законопроєктів, які належать до 

предметів відання Комітету. При цьому, з метою прийняття членами 

Комітету об’єктивних рішень широко практикувалися звернення до 

державних органів, наукових установ та громадських об’єднань, об’єднань 

організацій роботодавців і профспілок для отримання зауважень і пропозицій 

стосовно законопроєктів, а також залучення їх представників до участі в 

засіданнях Комітету.  

Для опрацювання законопроєктів до другого читання створювались 

робочі групи, до складу яких входили не лише народні депутати України, а й 

представники державних органів, об’єднань профспілок і об’єднань 

організацій роботодавців, громадських об’єднань, фахівці науково-дослідних 

інститутів, експерти. 

Зокрема, проведено засідання робочих груп по доопрацюванню 

законопроєктів: 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів 

державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення (реєстр. № 0958, повторне друге читання); 

про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у 

працевлаштуванні за кордон (реєстр. № 2365); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності українця (р. № 2481, 

повторне перше читання); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з 

запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 

(реєстр. № 3486); 

про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну 

допомогу” (реєстр. № 3527); 

про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від 

вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги 

(реєстр. № 3573); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку 

трудової діяльності працівника в електронній формі (реєстр. № 3623); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (реєстр. № 3695); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю (реєстр. № 3780); 
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про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам 

втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" 

(реєстр. № 3817); 

про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість 

населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання 

поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (реєстр. № 3010а); 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення 

правового регулювання дистанційної роботи (реєстр. № 4051). 

 

Впродовж четвертої сесії Верховною Радою України прийнято 5 

Законів України та 2 Постанови Верховної Ради України, підготовлені 

Комітетом для розгляду:  

 

02 вересня 2020 р. прийнято Закон України  «Про внесення змін до 

статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення 

особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд»  № 851-IX 
(поданий народним депутатом Тимошенко Ю.В., Волинцем М.Я., 

Наливайченком В.О. та іншими народними депутатами, реєстр. № 2031). 

Законом передбачено збільшення з 01 січня 2021 року надбавки на 

догляд особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, 

– з 75 до 150 відсотків прожиткового мінімуму; особам з інвалідністю з 

дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, – з 50 до 100 відсотків 

прожиткового мінімуму; одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III 

груп, – з 15 до 75 відсотків прожиткового мінімуму. 

Також Законом додатково збільшується надбавка на догляд особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю підгрупи А до 200 відсотків 

прожиткового мінімуму з 2022 року (з 2021 року розмір надбавки складе 150 

відсотків, на сьогодні така надбавка становить всього 75 відсотків 

прожиткового мінімуму). 

 

05 листопада 2020 р. прийнято Закон України  «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), 

помер під час захисту незалежності та суверенітету України» № 978-IX 
(внесений народним депутатом Разумковим Д.О., Арахамія Д.Г., 

Бойком Ю.А., Тимошенко Ю.В., Герасимовим А.В., Рахманіним С.І.,  

Бондарем В.В., Кулінічем О.І. та іншими народними депутатами, 

реєстр. № 4130). 

Законом унесено зміни до законів України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, “Про професійну (професійно-технічну) 

освіту”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про дитяче харчування” 
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щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули 

(пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність та 

територіальну цілісність України. 

 

02 грудня 2020 р. прийнято Закон України  «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1030-IX 

(внесений народним депутатом Третьяковою Г.М., реєстр. № 3486). 

Законом вносяться зміни до законів України «Про зайнятість 

населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» та «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні». 

Відповідно до положень Закону встановлено, що право на допомогу по 

частковому безробіттю на період карантину, запровадженого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання виникненню та поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, мають усі застраховані особи, з якими 

роботодавець, зокрема, оформив трудові відносини, регулярно сплачував 

податки та який звернувся за такою допомогою до держави. 

Виплата допомоги по частковому безробіттю має здійснюватися 

підприємством з першого дня скорочення тривалості робочого часу 

працівника у межах строку зупинення або скорочення виробництва, але не 

більше 30 календарних днів після завершення карантину. 

При цьому Закон надає право особам, звільненим з військової служби 

після участі у проведенні АТО/ООС, одноразово отримати ваучер для 

підтримання конкурентоспроможності на ринку праці шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та 

спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. 

Крім того, Закон визначає, що кошти, які надійшли до державного 

бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть 

використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання 

компенсацій роботодавцям, які забезпечують працевлаштування осіб з 

інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням центрів 

зайнятості відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». 

 

04 грудня 2020 року прийнято Закон України «Про соціальну 

підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
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CoV-2» № 1071-IX  (поданий Президентом України Зеленським В.О., 

реєстр. № 4429). 

Законом встановлено забезпечити у 2020-2021 роках за рахунок 

Державного бюджету України:  

1.1. Виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим 

особам, у розмірі вісім тисяч гривень. 

1.2. Виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам 

господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників. 

Розмір цієї допомоги, визначається пропорційно робочому часу 

працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через 

простій, та не може перевищувати восьми тисяч гривень на одного 

працівника. 

1.3. Виплати одноразової компенсації суб’єктам господарювання 

витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

З метою стимулювання та поліпшення умов діяльності суб’єктів 

господарювання Законом передбачені окремі заходи державної підтримки, 

зокрема: 

продовження на період дії карантину та обмежувальних заходів і 

протягом одного місяця з дня його/їх закінчення дію договорів оренди 

державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії 

карантину або обмежувальних заходів;  

скасування стягнення орендної плати за договорами оренди 

державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних 

заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у 

зазначений період тощо. 

 

16 грудня 2020 року прийнято Постанову Верховної Ради України 

«Про відставку Міністра у справах ветеранів України Бессараба С.Б.» 

№ 1088-IX (внесену народними депутатами України – членами Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів, реєстр. № 4498). 

 

18 грудня 2020 року прийнято Постанову Верховної Ради України 

«Про призначення Лапутіної Ю.А. Міністром у справах ветеранів 

України № 1121-IX (внесену народними депутатами України – членами 

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів, реєстр. №4518). 

 

27 січня 2021 року прийнято Закон України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального 

захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із 
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законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» 

(поданий Кабінетом Міністрів України як проект Закону «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального 

захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із 

законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» 

(реєстр. № 3964). 

Законом з метою приведення назви Фонду соціального захисту 

інвалідів у відповідність до Закону України «Про ратифікацію Конвенції 

про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» шляхом 

внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні» та Закону України «Про зайнятість населення» 

змінено назву «Фонд соціального захисту інвалідів» на «Фонд соціального 

захисту осіб з інвалідністю». 

 

 

Поряд із цим Верховною Радою України прийнято за основу 6 

законопроєктів:  

 

- про внесення змін до статті 5 Закону України «Про гуманітарну 

допомогу» (поданий народним депутатом України Лабою М.М. 

(реєстр. 3527). 

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 5 Закону України 

«Про гуманітарну допомогу», якими до повноважень Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій віднести визнання гуманітарною 

допомогою вантажів вагою до 12 тонн (в чинних положеннях Закону – до 3 

тонн). 

 

- про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про державну 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю" щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від 

вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги» 
(поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3573). 

Законопроєктом пропонується доповнити ст. 2 Закону України «Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» новою частиною, згідно з якою розмір державної соціальної 

допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, які постраждали від 

вибухонебезпечних предметів, підвищується на 50 відсотків у порівнянні з 

розміром такої допомоги іншим дітям з інвалідністю. 

  

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною 
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(поданий народним депутатом України Бардіною М.О. та іншими 

народними депутатами України (реєстр. № 3695). 

Законопроєктом, зокрема, пропонується надати можливість матері або 

батьку дитини скористатися правом на отримання відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з 

батьків дитини). Крім того, роботодавець за власні кошти може надавати 

одному з батьків частково оплачувану відпустку для догляду за дитиною 

більшої тривалості. Проєкт також передбачає, що працівник має повідомити 

роботодавця не пізніше як за 10 календарних днів до дня дострокового 

припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку. Законопроєктом передбачено запровадження нового виду відпустки – 

«одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 

календарних днів». 

Реалізація положень законопроєкту сприятиме більшій участі чоловіків 

у вихованні дітей, а також поєднанню трудової діяльності із сімейними 

обов’язками, скасуванню норм, які обмежують права чоловіка на відпустку 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, створенню 

передумов для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку 

відповідального батьківства в Україні. Крім того, прийняття законопроєкту 

сприятиме усуненню непрямої дискримінації жінок у трудових відносинах 

(роботодавці, як правило, не зацікавлені у прийомі на роботу молодих жінок 

та жінок, які мають малолітніх дітей). 

 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю (поданий Кабінетом Міністрів 

України (реєстр. № 3780). 

Законопроєктом пропонується передбачити можливість надання 

особам з інвалідністю жилих приміщень без визнання їх такими, що 

потребують поліпшення житлових умов, та зарахування їх на квартирну 

чергу, а також окремою нормою передбачити механізм здійснення такої 

заміни, встановлення повноважень Кабінету Міністрів України у частині 

затвердження окремого порядку щодо регулювання цього питання. 

Законопроєкт передбачає доповнення Житлового кодексу Української 

РСР новою статтею 421 «Заміна житла (жилих приміщень) особи з 

інвалідністю», внесення змін до статті 30 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Статтею 421 «Заміна житла (жилих приміщень) особи з інвалідністю» 

пропонується встановити, що заміна житла (жилих приміщень) особи з 

інвалідністю здійснюється відповідно до положень цього Кодексу, інших 

законів та нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування 

шляхом: 

обміну житла (жилого приміщення), займаного на умовах найму; 
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надання житла (жилого приміщення) за умови передачі займаного 

житла, яке перебуває у приватній власності особи з інвалідністю, у власність 

територіальної громади. 

При цьому житло (жиле приміщення), що надається особі з 

інвалідністю в результаті заміни, повинно відповідати вимогам 

безперешкодного доступу та бути пристосованим до потреб такої особи. 

Порядок заміни житла (жилих приміщень) затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

 

- про внесення змін до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість 

населення» щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання 

поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (поданий 

Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3010а). 

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 47-1 Закону 

України «Про зайнятість населення», які передбачають можливість надання 

допомоги по частковому безробіттю на період карантину не лише у період 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими 

захворюваннями в майбутньому. 

Також пропонується надати право Кабінету Міністрів України 

визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, 

спрямованих на фінансування такої допомоги. 

 

- про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

удосконалення правового регулювання дистанційної роботи (поданий 

народним депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими народними 

депутатами України (реєстр. № 4051). 

Проєктом Закону пропонується на законодавчому рівні унормувати 

питання дистанційної та надомної праці. 

На думку авторів законодавчої ініціативи, реалізація положень 

законопроєкту дозволить забезпечити чітку регламентацію дистанційної та 

надомної роботи, запровадити сучасні форми дистанційної роботи, 

використовувати інформаційні технологій у процесі трудових правовідносин, 

а роботодавцям, у разі необхідності, дозволить вживати невідкладних дієвих 

заходів, спрямованих на збереження життя та здоров’я працівників. 

Крім того, удосконалення правового регулювання дистанційної та 

надомної роботи призведе до позитивного соціально-економічного ефекту 

через створення законодавчих стимулів для переведення великої кількості 
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працівників з роботи за договорами цивільно-правого характеру на 

повноцінні трудові договори із роботодавцями. 

 

Упродовж четвертої сесії Комітетом підготовлено для розгляду 

Верховною Радою України такі законопроєкти: 

Для розгляду у повторному другому читанні: 

1. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання 

заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про 

працю та зайнятість населення (реєстр. № 0958). 

Законопроєкт розроблено з метою удосконалення порядку здійснення 

державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення, а саме зняття з органів місцевого самоврядування 

повноважень щодо здійснення ними перевірок за додержанням 

підприємствами законодавства про працю та зайнятість населення. 

Для розгляду у другому читанні: 

2. Проєкт Закону України про внесення змін до статті 73 Кодексу 

законів про працю України (реєстр. № 2325), поданий народним депутатом 

України Бардіною М.О. 

Законопроєктом вноситься зміна до статті 73 Кодексу законів про 

працю України, якою пропонується назву державного свята «День захисника 

України» замінити на «День захисників України». 

На думку автора, реалізація положень законопроєкту дасть змогу 

відобразити роль як чоловіків, так і жінок у боротьбі за незалежність і 

територіальну цілісність України та сприятиме забезпеченню гендерної 

рівності жінок і чоловіків у військових справах. 

 

3. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі 

(реєстр. № 3623), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу законів про 

працю України, Основ законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та ряду 

інших законодавчих актів щодо запровадження обліку трудової діяльності 

працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

У зв’язку з цим передбачається врегулювати механізм накопичення, 

обробки та використання цієї інформації, зокрема, для ведення трудових 
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книжок, обчислення страхового стажу, укладення трудового договору, 

призначення пенсій та інших цілей, передбачених законодавством.  

 

4. Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 

строків їх виплати» (реєстр. № 3817), поданий Кабінетом Міністрів України). 

Законопроєктом пропонується встановити вичерпний перелік грошових 

доходів громадян, які підлягають компенсації у випадку порушення 

встановлених строків їх виплати, з конкретизацією деяких з них з метою 

усунення корупціоґенного фактора, що за висновками антикорупційної 

експертизи міститься в частині другій статті 2 Закону України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 

строків їх виплати». Крім того пропонується уточнити положення цього 

Закону стосовно джерел виплати компенсації, оскільки відповідно до Закону 

України від 28.12.2014 № 77-VІІІ створено Фонд соціального страхування 

України шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

 

5. Проект Закону «Про внесення змін до статті 47-1 Закону України 

"Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому 

безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 

для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб» 

(реєстр. № 3010а). 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 

зайнятість населення», які передбачають можливість надання допомоги по 

частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину від 

COVID-19, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з 

іншими захворюваннями в майбутньому. 

Також пропонується надати право Кабінету Міністрів України 

визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, 

спрямованих на фінансування такої допомоги. 

 

6. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» 

(реєстр. № 4051). 

Пропонується на законодавчому рівні унормувати питання 

дистанційної та надомної праці. 
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7.  Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю» (реєстр. № 3780). 

Законопроєктом пропонується передбачити можливість надання 

особам з інвалідністю жилих приміщень без визнання їх такими, що 

потребують поліпшення житлових умов, та зарахування їх на квартирну 

чергу, а також окремою нормою передбачити механізм здійснення такої 

заміни, встановлення повноважень Кабінету Міністрів України у частині 

затвердження окремого порядку щодо регулювання цього питання. 

Законопроєкт передбачає доповнення Житлового кодексу Української 

РСР новою статтею 421 «Заміна житла (жилих приміщень) особи з 

інвалідністю», внесення змін до статті 30 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

Статтею 421 «Заміна житла (жилих приміщень) особи з інвалідністю» 

пропонується встановити, що заміна житла (жилих приміщень) особи з 

інвалідністю здійснюється відповідно до положень цього Кодексу, інших 

законів та нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування 

шляхом: 

обміну житла (жилого приміщення), займаного на умовах найму; 

надання житла (жилого приміщення) за умови передачі займаного 

житла, яке перебуває у приватній власності особи з інвалідністю, у власність 

територіальної громади. 

При цьому житло (жиле приміщення), що надається особі з 

інвалідністю в результаті заміни, повинно відповідати вимогам 

безперешкодного доступу та бути пристосованим до потреб такої особи. 

Порядок заміни житла (жилих приміщень) затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Для розгляду у першому читанні: 

8. Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

соціальні послуги" (щодо забезпечення безоплатного проїзду у 

пасажирському транспорті працівникам надавачів соціальних послуг) 

(реєстр. № 2594), поданий народним депутатом України Приходьком Б. та 

іншими народними депутатами України.  

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 13 Закону 

України «Про соціальні послуги», якими визначається, що працівники 

надавачів соціальних послуг користуються безоплатно усіма видами міського 

пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом 

загального користування в сільській місцевості у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці чи територіальної громади, на 

території якої вони виконують повноваження відповідно до закону, за умови 

пред’явлення довідки з місця роботи. 

Крім цього, відповідно до запропонованих змін, під час службових 

відряджень працівники надавачів соціальних послуг мають право на 
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позачергове придбання квитків на всі види транспорту, за умови 

пред’явлення довідки з місця роботи та посвідчення про відрядження. 

 

9. Проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю 

України (щодо посилення захисту конституційного права на вчасну оплату 

праці)» (реєстр. № 2650), поданий народним депутатом України 

Волинцем М. та іншими народними депутатами України. 

Законопроєктом пропонується внести до Кодексу законів про працю 

України зміни, якими законодавчо визначаються момент, з якого виникає 

заборгованість з заробітної плати та період затримки, після якого наступає 

відповідальність, встановлюється обов’язок роботодавця у перший день 

заборгованості видати наказ про такий факт, причини, обсяги заборгованості, 

заходи із її погашення, порядок виплати компенсації за її затримку та 

надіслати його копію органам (представникам) уповноваженим на 

представництво трудовим колективом та місцеву державну адміністрацію. 

Крім того, встановлюється, що за відсутності спору про розмір 

заборгованості підприємство, установа, організація повинні виплатити 

працівникові додатково його середній заробіток за весь час затримки по день 

фактичного розрахунку. 

 

10. Проєкти законів про внесення змін до Закону України «Про оплату 

праці» щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і 

працівників підприємств державного сектору економіки, державних 

службовців і працівників установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету (реєстр. № 2798), внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М. та іншими; про внесення зміни 

до деяких законодавчих актів України щодо обмеження максимального 

розміру заробітної плати керівників та заступників керівників  державних 

органів, підприємств державного сектору економіки, установ та організацій, 

що фінансуються чи дотуються з бюджету (реєстр. № 2798-1), внесений 

народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.; про 

внесення змін до Закону України «Про оплату праці» щодо обмеження 

максимального розміру заробітної плати керівників і працівників 

підприємств державного сектору економіки, державних службовців і 

працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з 

бюджету (реєстр. № 2798-2), внесений народним депутатом України 

Яценком А.В. 

Проєктом закону про внесення змін до Закону України «Про оплату 

праці» щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і 

працівників підприємств державного сектору економіки, державних 

службовців і працівників установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету (реєстр. № 2798) пропонується встановити, що 

максимальний розмір заробітної плати керівників і працівників підприємств 
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державного сектору економіки, державних службовців і працівників установ 

та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також 

визначається відповідно до Митного кодексу України, законів України «Про 

державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата 

України», «Про Національний банк України», «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про судову експертизу», «Про судоустрій і статус 

суддів», Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року «Про 

затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата 

України», не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат. 

Проєктом закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів 

України щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників 

та заступників керівників  державних органів, підприємств державного 

сектору економіки, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з 

бюджету (реєстр. № 2798-1) пропонується внести зміни до семи 

законодавчих актів та встановити, що максимальний місячний розмір 

заробітної плати (враховуючи будь-які надбавки, премії, заохочувальні 

виплати) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, 

першого заступника міністра, заступників міністра, керівників та заступників 

керівників державних органів, Голови Національного банку України та його 

заступників, членів Ради та Правління Національного банку України, 

керівників, заступників керівників та членів наглядових рад державних 

підприємств, установ, організацій, державних холдингових компаній,  

державних акціонерних товариств та господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є корпоративні права держави, частка яких більше 50 

відсотків акцій (часток), що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також 

визначається відповідно до Митного кодексу України, законів України «Про 

державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про 

Національний банк України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про 

дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про управління об’єктами державної власності» не може перевищувати 10 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного 

року. 

Крім того пропонується вважати розірваними контракти з керівниками 

суб’єктів господарської діяльності державного сектору економіки, які 

передбачають оплату праці у розмірі більшому, ніж передбачено цим 

Законом, якщо до них за згодою сторін не буде внесено зміни щодо оплати 

праці на умовах, визначених цим Законом. 

Проєктом Закону про внесення змін до Закону України «Про оплату 

праці» щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і 

працівників підприємств державного сектору економіки, державних 

службовців і працівників установ та організацій, що фінансуються чи 

дотуються з бюджету (реєстр. № 2798-2) пропонується встановити, що 
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максимальний розмір заробітної плати керівників і працівників підприємств 

державного сектору економіки, державних службовців і працівників установ 

та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також 

визначається відповідно до Митного кодексу України, законів України «Про 

державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата 

України», «Про Національний банк України», «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про судову експертизу», «Про судоустрій і статус 

суддів», Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року «Про 

затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата 

України», не може перевищувати сто тисяч гривень. 

 

11. Проєкти законів «Про внесення доповнення до статті 10 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо конкретизації осіб, які мають 

належати до військовослужбовців (реєстр. № 3095), поданий народними 

депутатами України Цимбалюком М. та Дубілем В.; «Про внесення змін до 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо конкретизації осіб, які мають 

належати до військовослужбовців та потерпілих від Чорнобильської 

катастрофи» (реєстр. № 3095-1), поданий народним депутатом України 

Королевською Н. та іншими народними депутатами України. 

Законопроєктом за реєстр. № 3095 пропонується конкретизувати осіб 

Цивільної оборони з числа загонів спецзахисту підвищеної готовності 

Чернігівської, Київської та Житомирської областей, які були залучені до 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 

01.05.1986 № 3/199, та які стали особами з інвалідністю внаслідок 

захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Альтернативним законопроєктом пропонується розширити коло 

отримувачів пільг за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених на 

соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 

12. Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо дії колективних договорів (реєстр. № 3204-1), поданий 

народними депутатами України Королевською Н.Ю. і Солодом Ю.В. 

Законопроєктом пропонується поширити положення колективних 

договорів лише на тих працівників, які є членами профспілки, що є стороною 

такого колективного договору (відповідно до чинної редакції положення 

колективного договору поширюються на усіх працівників підприємства, 

установи, організації незалежності від членства у профспілці). Порядок 
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подальшого приєднання до колективного договору, а так само і поширення 

його положень на інших осіб пропонується визначати у самому 

колективному договорі. 

Також проєктом передбачається, що у разі існування на підприємстві, в 

установі, організації кількох профспілок спільний представницький орган 

для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору 

утворюється шляхом підписання відповідної угоди, якою також визначається 

і порядок подальшого приєднання до уже створеного спільного 

представницького органу.  

Крім того, врегульовується можливість поширення галузевої 

(міжгалузевої) угоди на усіх роботодавців відповідної галузі (галузях) за 

дотримання певних умов та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

 

13. Проєкти законів «Про внесення змін до Закону України "Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та 

збільшення для них пільг» (реєстр.№ 3239), поданий народними депутатами 

України Тимошенко Ю., Цимбалюком М. та іншими народними депутатами 

України; «Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи (реєстр.№ 3239-1), поданий народними 

депутатами України Королевською Н. та Солодом Ю. 

Законопроєктом за реєстр. № 3239 пропонується змінити умови 

надання пільг деяким категоріям громадян, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Зокрема, установити позачергове, в разі потреби, забезпечення 

лікуванням осіб, віднесених до категорії 1, за кордоном з відшкодуванням за 

рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до 

країни, у якій може бути проведено таке лікування. 

Також, пропонується під час надання пільг громадянам, які мають на 

це право, стосовно безоплатного забезпечення ліками, зубопротезуванням, 

користуванням житлово-комунальними, телекомунікаційними послугами та 

забезпечення паливом враховувати розмір середньомісячного сукупного 

доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що не 

перевищує двох мінімальних заробітних плат, у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України (на сьогодні такий розрахунок дає право на 

соціальну пільгу). 
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Крім того, також пропонується підвищити розмір пенсії по інвалідності 

для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС у 1986 році, в евакуації населення на добровільній безоплатній основі, 

були евакуйовані із 30-кілометрової зони відчуження у 1986 році і стали 

особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом 

обчислення пенсії з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня календарного року. 

Альтернативним законопроєктом за реєстр. № 3239-1 пропонується: 

віднести до потерпілих від Чорнобильської катастрофи осіб, які 

народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

та евакуйованих із зони відчуження і після досягнення повноліття не були 

віднесені до категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та запровадити для них щорічне медичне обстеження 

(диспансеризацію) та лікування; 

установити позачергове, в разі потреби, забезпечення лікуванням осіб, 

віднесених до категорії 1, за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів 

державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни, у якій 

може бути проведено таке лікування; 

скасувати залежність надання пільг та компенсацій для постраждалих 

громадян від середньомісячного сукупного доходу; 

пропонується підвищити розмір пенсії по інвалідності для осіб, які 

брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, 

в евакуації населення на добровільній безоплатній основі, були евакуйовані із 

30- кілометрової зони відчуження у 1986 році і стали особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом обчислення пенсії з 

п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня календарного року. 

 

14. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму 

на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму 

(реєстр. № 3515-1), внесений народними депутатами України Королевською 

Н.Ю., Солодом Ю.В. 

Законопроєктом пропонується: 

- встановити, що розмір мінімальної заробітної плати не може бути 

нижчим від прогнозного фактичного розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України 

«Про прожитковий мінімум» у цінах грудня попереднього року; 

- визначити, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) 

встановлюється у розмірі, не меншому за мінімальну заробітну плату, 

встановлену для працездатних осіб на 1 січня календарного року та не нижче 
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від прогнозного фактичного розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, розрахованого відповідно до статті 5 Закону України 

«Про прожитковий мінімум» у цінах грудня попереднього року; 

- запровадити встановлення державою максимальних та мінімальних 

розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, об’єднань державних підприємств, зокрема 

національних акціонерних компаній та державних акціонерних товариств, 

керівників органів державної влади та виборних органів, працівників 

підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з 

бюджету; 

- встановити, що максимальний місячний розмір зарплати (враховуючи 

будь-які надбавки, премії, заохочувальні виплати) народних депутатів 

України,  керівників та заступників керівників державних органів, Голови 

Національного банку України та його заступників, членів Ради та Правління 

Національного банку України, керівників, заступників керівників та членів 

наглядових рад державних підприємств, установ, організацій, державних 

холдингових компаній, державних акціонерних товариств та господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, частка 

яких більше 50 відсотків акцій (часток), не може перевищувати десяти 

мінімальних заробітних плат; 

- вважати розірваними контракти з керівниками суб’єктів 

господарської діяльності державного сектору економіки, які передбачають 

оплату праці у розмірі більшому, ніж передбачено цим Законом, якщо до них 

за згодою сторін не буде внесено зміни щодо оплати праці на умовах, 

визначених цим Законом; 

- встановити, що набір продуктів харчування, набір непродовольчих 

товарів та набір послуг щороку затверджуються Урядом після проведення їх 

науково-громадської експертизи і до початку розгляду Верховною Радою 

України проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік. 

Ці набори не можуть бути меншими, ніж затверджені у попередньому році; 

- законодавчо визначити, що розмір прожиткового мінімуму не може 

бути встановлений на рівні нижчому, ніж прогнозований фактичний розмір 

прожиткового мінімуму, визначений статтею 5 Закону; 

- передбачити, що у разі перевищення розміру фактичного 

прожиткового мінімуму протягом двох місяців затвердженого розміру 

прожиткового мінімуму, Уряд протягом 15 днів ініціює перед Верховною 

Радою внесення змін до Держбюджету України на відповідний рік щодо 

підвищення розміру прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозного 

рівня інфляції до кінця бюджетного року для забезпечення його коригування 

залежно від зростання цін; 

- запровадити обов’язковий щоквартальний розрахунок та 

оприлюднення прогнозованого на наступний бюджетний період фактичного 

розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто 

відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення; 
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- шляхом внесення змін до спеціальних законів «Про дошкільну освіту» 

і «Про позашкільну освіту» продублювати в них окремі положення статті 61 

Закону України «Про освіту» стосовно посадових окладів, встановлення 

доплат, надбавок, премій, інших видів заохочень, надання матеріальної 

допомоги для вирішення соціально-побутових питань; 

- внести зміни до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про освіту» щодо доручення Кабінету Міністрів України 

забезпечити реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, 

передбачивши збільшення посадового окладу педагогічного працівника 

найнижчої кваліфікаційної категорії до розміру трьох мінімальних 

заробітних плат і затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок 

заробітної плати) (на сьогодні така поетапна реалізація передбачається до 

2023 року, а збільшення посадового окладу – до чотирьох прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб). 

Крім зазначеного проєкт містить низку відповідних доручень Кабінету 

Міністрів України. 

 

15. Проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного та 

соціального забезпечення окремих категорій осіб (реєстр. № 3596), поданий 

народним депутатом України Ляшенко А.О. та проєкт Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного та 

санаторно-курортного забезпечення» (реєстр. № 3596-1), поданий народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.  

Проєктом № 3596 пропонується: 

забезпечувати путівкою без права лікування особу, що супроводжує 

особу з інвалідністю I групи (з числа осіб,  що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1), якій за висновком 

медико-соціальної експертної комісії визначено потребу у супроводі; 

обчислювати розмір пенсії по інвалідності відповідно до цього Закону 

або за бажанням таких осіб – з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року особам з 

інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, визначених статтею 10 Закону, щодо яких установлено причинний 

зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які 

брали безпосередньо участь у ліквідації інших ядерних аварій та інших 

наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю; 

доповнити статтю 54 Закону нормою, відповідно до якої особам із 

числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

визначених статтею 10 Закону, щодо яких встановлено причинний зв'язок 

інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також особам, які брали 
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безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та інших наслідків, у 

ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної 

зброї і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсію по інвалідності 

необхідно обчислювати відповідно до Закону або за їхнім бажанням – з 

п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 

1 січня відповідного року. 

Проєктом № 3596-1 пропонується: 

розширити перелік осіб, які забезпечуються путівкою без права лікування 

та супроводжують особу з інвалідністю I групи, як це передбачається 

Проєктом № 3596, ще одним із батьків або особою яка їх замінює; 

забезпечити Урядом здійснення обчислення та перерахунку раніше 

призначених пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва та 

захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб із числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із застосуванням 

середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові 

внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки; 

виключити норму щодо обмеження розміру середньомісячної 

заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-

1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців; 

виключити визначення розміру відшкодування заподіяної внаслідок 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС шкоди при обчисленні пенсії 

виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня відповідного року, оскільки ця норма поширюються лише 

на категорію військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і 

внаслідок цього стали особами з інвалідністю, визнано таким, що не 

відповідає Конституції України (є неконституційним) згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 1-р(II)/2019 від 25.04.2019. 

 

16. Проєкти законів «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати 

житлово-комунальних послуг» (реєстр. № 3613), поданий народним 

депутатом України Лабою М. та іншими народними депутатами України; 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку 

реструктуризації та списання заборгованості з оплати житлово-комунальних 

послуг та захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 3613-1), поданий 

народними депутатами України Королевською Н. та Солодом Ю. 

Законопроєктом за реєстр. № 3613 пропонується запровадити 

обов’язковий порядок реструктуризації заборгованості з оплати житлово-

комунальних послуг, що склалася перед управителем, виконавцями 

відповідних послуг станом на 1 жовтня 2020 року у розмірі, визначеному 

Кабінетом Міністрів України за видами житлово-комунальних послуг, 
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шляхом розстрочення їх сплати строком до 60 місяців залежно від суми 

боргу та рівня доходів громадян на дату реструктуризації. 

Крім того, пропонується внести зміни до Закону України «Про судовий 

збір», якими передбачається звільнення від сплати судового збору під час 

розгляду справ споживачів у разі подання заяви щодо видачі судового наказу 

про стягнення заборгованості та внести зміни до Закону України «Про 

виконавче провадження» в частині розповсюдження певних обмежень на 

боржників з оплати житлово-комунальних послуг, які не уклали договір про 

реструктуризацію заборгованості та не сплачують поточні платежі. 

Альтернативним законопроєктом за реєстр. № 3613-1 пропонується: 

1) скасувати законодавчі положення про нарахування та сплату пені у 

разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; 

2) запровадити мораторій на примусове виселення із житла, примусове 

стягнення житла, припинення/зупинення надання житлово-комунальних 

послуг; 

3) виключити норми про надання пільг, в тому числі з оплати житлово-

комунальних послуг, користування житлом та отримання палива в 

залежності від сукупного доходу сім’ї пільговика, які стосуються учасників 

війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертв нацистських 

переслідувань, дітей війни, педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів, які працюють у сільській місцевості і селищах, а також 

пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих 

населених пунктах і проживають в них, багатодітних сімей, прийомних 

сім'ям і дитячих будинків сімейного типу; 

4) списання заборгованості населення за наступні види послуг: 

- за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб 

побутових споживачів, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року; 

- за централізоване опалення та постачання гарячої води, що надаються 

населенню суб'єктами господарювання, які є надавачами цих послуг, станом 

на 1 січня 2020 року; 

- за постачання електричної енергії для кожного класу споживачів 

перед відповідними постачальниками послуг, що сформувалась станом на 1 

січня 2020 року. 

 

17. Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (нова редакція) та 

інших законодавчих актів України (реєстр. № 3663), поданий народним 

депутатом України Папієвим М. 

Законопроєктом визначаються правові, фінансові та організаційні 

засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії 

працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою 
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втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я. 

Уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та від нещасного випадку (далі - уповноважений орган 

управління) пропонується визначити Пенсійний фонд України та його 

територіальні органи, діяльність якого спрямовується і координується 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері соціального захисту населення. 

Прикінцевими та перехідними положеннями законопроєкту 

передбачено: 

припинити виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування 

України, управління та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України шляхом приєднання до Пенсійного фонду України з 1 

січня 2021 року; 

делегувати право визначити відповідними рішеннями порядок, 

черговість та інші питання, пов’язані з таким приєднанням, центральному 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального 

захисту населення; 

визначити Пенсійний фонд України та його територіальні органи 

правонаступником Фонду соціального страхування України та його робочих 

органів щодо всіх прав, обов’язків та майна; 

припинити до 1 липня 2021 року Фонд соціального страхування 

України тощо. 

При цьому законопроєктом передбачено затверджувати за кожним з 

видом соціального страхування власну частку єдиного соціального внеску та 

складати окремі бюджети. 

Крім цього, визначаються завдання Кабінету Міністрів України у 

здійсненні до 1 липня 2021 року модернізації системи державного 

соціального страхування та Державного реєстру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування для покращення обліку та контролю над 

здійсненням страхових виплат. 

Також законопроєктом пропонується врегулювати питання зарахування 

коштів від реалізації майна фондів соціального страхування на поповнення 

дохідної частини спеціальних бюджетів за видами соціального страхування. 

 

18. Проєкт Закону України про внесення змін до статті 47-1 Закону 

України «Про зайнятість населення» (щодо забезпечення отримання 

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, фізичними особами - підприємцями, які є 
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застрахованими особами, та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування) (реєстр. № 3782), 

поданий народним депутатом України А.Ляшенко. 

Законопроєктом пропонується надати можливість отримання 

фізичними особами – підприємцями, які є застрахованими особами, та 

звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (фізичні особи – підприємці, які отримують пенсію), 

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

19. Проєкт Закону України про внесення зміни до статті 20 Закону 

України «Про відпустки» щодо усунення дискримінації жінок, які є 

самозайнятими особами (реєстр. № 3831), поданий народними депутатами 

України Лубінцем Д.В., Горбенком Р.О. та іншими. 

Законопроєктом пропонується надати можливість батьку дитини, бабі, 

діду чи іншому родичу, який фактично доглядає за дитиною, або особі, яка 

усиновила чи взяла під опіку дитину, одному із прийомних батьків чи 

батьків-вихователів, скористатися правом на отримання відпустки для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі 

документа, який підтверджує, що мати дитини зареєстрована як фізична 

особа-підприємець. 

Отже, проєкт передбачає надання можливості батьку дитини чи іншому 

близькому родичу, який перебуває в трудових відносинах з роботодавцем, 

скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення 

нею трьох років у разі коли мати дитини займається підприємницькою 

діяльністю. 

 

20. Проєкти законів України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на забезпечення дотримання соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (реєстр. № 3949), поданий народним депутатом України 

О.Устенком, та про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення дотримання соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3949-1), 

поданий народними депутатами України Н.Королевською, Ю.Солодом. 

Законопроєктом за реєстр. № 3949 пропонується: 

усунути неузгодженості положень пункту 3-2 розділу VIII «Прикінцеві 

положення»  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» із положеннями частини третьої 



23 

 

статті 22 та частиною четвертою статті 23 цього Закону, зокрема щодо 

встановлення можливості виплати допомоги по безробіттю з першого дня її 

призначення в період дії карантину; 

доповнити перелік осіб, що мають право на допомогу по частковому 

безробіттю на період карантину та/чи надзвичайної ситуації, додавши осіб з 

інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію по 

інвалідності або соціальну допомогу, в тому числі працівників з якими 

роботодавцем оформлено трудові відносини; 

надати право на допомогу по частковому безробіттю фізичним 

особам – підприємцям, зокрема, з числа осіб з інвалідністю у разі втрати 

ними доходу внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у 

зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів 

карантину та/чи надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів 

України; 

Альтернативним законопроєктом за реєстр. № 3949-1 окрім ініціатив, 

запропонованих основним законопроєктом, додатково пропонується надати 

право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину всім 

роботодавцям, в тому числі тим, які не відносяться до числа суб’єктів малого 

та середнього підприємництва. 

 

21. Проєкт Закону України про внесення змін до статті 47 Закону 

України «Про зайнятість населення» щодо збільшення розміру допомоги по 

частковому безробіттю (реєстр. № 3016а), поданий народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М., Івченком В.Є. 

Законопроєктом пропонується збільшити максимальний розмір 

допомоги по частковому безробіттю, яка сплачується за рахунок коштів 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття, визначивши, що розмір такої допомоги не може 

перевищувати чотирикратного розміру фактичного прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб. На сьогодні розмір допомоги не може перевищувати 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. 

Також автори законопроєкту пропонують вилучити зі статті 47 Закону 

України «Про зайнятість населення» норму, відповідно до якої розмір 

допомоги по частковому безробіттю визначається виходячи з фінансових 

можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. 

 

22. Проєкт Закону України про внесення змін до статті 119 Кодексу 

законів про працю України щодо компенсації із Державного бюджету 

України заробітної плати працівників, призваних на військову службу 

(реєстр. № 3031а), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В. 

та Цимбалюком М.М. 
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Законопроєктом пропонується поновити норму щодо компенсації 

юридичним особам із державного бюджету заробітної плати, яка зберігається 

за працівниками, призваними на військову службу. Ця норма була вилучена 

із статті 119 Кодексу законів про працю України Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 

2015 року № 911, внаслідок чого підприємства, установи та організації були 

практично позбавлені доходів для виплати заробітної плати працівникам, 

призваним на військову службу. 

 

23. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю» (реєстр. № 4113), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Законопроєкт передбачає внесення змін до Законів України «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про 

державний кордон України», «Про державну прикордонну службу України», 

«Про прикордонний контроль» в частині посилення соціальних гарантій для 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, надання права позачергового 

обслуговування в будь-яких касах, на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які 

послуги населенню, а також забезпечення позачергового пропуску осіб з 

інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, які їдуть 

на лікування (за наявності підтвердних документів), та осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю (не більше ніж 

дві особи, які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з 

інвалідністю), через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на 

тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій не частіше ніж 

один раз на тиждень в один бік, за відсутності у транспортних засобах, якими 

вони переміщуються, інших осіб, а також узгодження термінології з іншими 

нормативно-правовими актами. 

Реалізація законопроєкту позитивно впливатиме на інтереси осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які супроводжують осіб з 

інвалідністю першої групи та дітей з інвалідністю. 

 

24. Проєкт Постанови «Про проведення парламентських слухань на 

тему: "Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності 

постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків" (грудень 2020 

року) (реєстр. № 4140), внесений народними депутатами України – членами 

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. 

Пропонується провести 16 грудня 2020 року парламентські слухання на 

тему «Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності 

постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків». 
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25. Проєкти законів України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій 

(реєстр. № 4147), поданий народним депутатом України Коваль О.І. та 

іншими народними депутатами України, і про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо функціонування національної системи 

кваліфікацій (реєстр. № 4147-1), поданий народним депутатом України 

Гришиною Ю.М. та іншими народними депутатами України. 

Проєктом Закону України за реєстр. № 4147 пропонується надати 

визначення термінів та понять «вид занять (професія)», «професійна 

кваліфікація (повна професійна кваліфікація)», «часткова професійна 

кваліфікація», «професійний стандарт» тощо, а також містяться положення 

щодо розроблення та затвердження таких стандартів, створення та ведення 

Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, запровадження діяльності 

галузевих (міжгалузевих) рад з розроблення професійних стандартів, їх 

склад, завдання, права, фінансування тощо. У змінах до статті 39-1 Закону 

України «Про освіту» пропонується визначити права Галузевих рад з 

розроблення професійних стандартів, а також пропонується встановити, що 

фінансування діяльності галузевих рад з розроблення професійних стандартів 

здійснюється їх засновниками та з інших джерел, не заборонених законом. 

На думку авторів законопроєкту, реалізація його положень створить 

можливість появ часткових кваліфікацій та механізмів їх присвоєння, що 

сприятиме підвищенню зайнятості населення. Врегулювання окремих 

аспектів питання розроблення, затвердження та введення в дію професійних 

стандартів у запропонований спосіб сприятиме формуванню сучасних вимог 

до професійних знань та умінь працівників, усуненню застарілих вимог та 

бюрократичних процедур на ринку праці. 

Альтернативним проєктом Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо функціонування національної системи 

кваліфікацій (реєстр. №4147-1), як і основним законопроєктом № 4147 

пропонується врегулювати одну й ту ж сферу правовідносин, водночас їх 

положення мають ряд відмінностей. Отже, альтернативним законопроєктом 

№ 4147-1 розширено понятійний апарат запропонувавши визначення понять 

«Професія», «Галузь», «Трудова функція», а також змінено визначення 

деяких термінів, зокрема «Вид професійної діяльності», «Реєстр професій», 

на відміну від запропонованих законопроєктом № 4147 понять «Вид занять 

(професія)», «Реєстр видів занять». 

Крім того, альтернативним законопроєктом № 4147-1 передбачено, що 

при виборі системи оплати праці в межах підприємства, установи, 

організації, власник або уповноважений ним орган можуть встановлювати 

посадові оклади, ставки, компенсаційні, гарантійні та інші види виплат в 

залежності від рівня Національної рамки кваліфікацій, галузевої рамки 
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кваліфікацій (за наявності), до якого належить здобута особою (працівником) 

повна або часткова професійна кваліфікація; конкретизуються питання 

організації діяльності Національного агентства кваліфікацій; передбачається 

створення Ради з розвитку професійних кваліфікацій тощо. 

 

26. Проєкт Постанови про заходи щодо запровадження Електронного 

реєстру листків непрацездатності (реєстр. № 4243), поданий народними 

депутатами України Третьяковою Г., Ткаченком О., Струневичем В. та 

іншими народними депутатами України. 

Проєкт Постанови внесено на розгляд Верховної Ради України з метою 

забезпечення функціонування Електронного реєстру листків 

непрацездатності в найближчі строки, а також проведення аудиту 

ефективності використання коштів, виділених на його впровадження. 

 

При здійсненні контрольної функції за вказаний період Комітетом 

проведено 3 слухання в Комітеті, 3 засідання «круглих столів», наради та 

зустрічі: 
 

8 вересня 2020 року проведено робочу нараду щодо діяльності Фонду 

соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

 

22 вересня 2020 року відбулося засідання робочої групи у Комітеті з 

опрацювання законопроєктів щодо відновлення пільг, підвищення розмірів 

пенсійного забезпечення та забезпечення оздоровлення в лікувально-

профілактичних закладах осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Рішення про створення робочої групи було прийняти народними 

депутатами України – членами Комітету на засіданні 09 липня 2020 року при 

обговоренні проєктів законів України, керуючись п.5 частини першої статті 

15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: 

- «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

(щодо відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (реєстр. № 2827), 

внесений народним депутатом України Кулінічем О.І. та іншими народними 

депутатами України; 

- «Про внесення змін до деяких законів України (щодо відновлення 

справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)» (реєстр. № 2827-1), внесений народним 

депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами 

України; 
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- «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

щодо встановлення належного рівня пенсійного забезпечення» 

(реєстр. № 3109 від 21.02.2020), внесений народним депутатом України 

Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та збільшення для них 

пільг» (реєстр. № 3239), внесений народним депутатом України 

Тимошенко Ю.В. та іншими народними депутатами України; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від  

Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 3239-1), внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю. і Солодом Ю.В.  

Вищезазначені законопроєкти подані до Верховної Ради України, 

оскільки Рішенням Конституційного Суду України від 17.07.2018 №6-р/2018, 

зміни внесені Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-

VIII до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-III 

визнані неконституційними. 

За результатами засідання робочої групи, Комітет звернувся до 

Кабінету Міністрів України з проханням доручити заінтересованим 

центральним органам виконавчої влади надати зауваження та пропозиції 

щодо удосконалення цих законопроєктів з метою виконання рішень 

Конституційного Суду України. 

 

23 вересня 2020 року відбулася робоча нарада членів Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів щодо діяльності Пенсійного фонду України. Під час робочої 

наради заслухано звіт Голови правління Пенсійного фонду України 

Капінуса Є.В. щодо виконання основних завдань Пенсійного фонду України, 

а також обговорювались законодавчі ініціативи Міністерства соціальної 

політики України та шляхи вирішення проблемних питань виконання рішень 

судів. 

 

28 вересня 2020 року у форматі відео-конференції проведено 

«круглий стіл» на тему: «Соціальний захист людей похилого віку», на 

якому розглядались питання прогресуючого старіння населення та його 

довготривалих наслідків, які є одними з найбільш актуальних і значимих 

соціально-демографічних викликів для сучасної України. 
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Учасники засідання «круглого столу» обговорили проблемні питання, 

пов’язані з матеріальною підтримкою і пенсійним забезпеченням, 

реалізацією права на працю, доступністю якісної медичної допомоги для осіб 

похилого віку тощо. Зокрема, наголошувалось на недостатньому рівні 

пенсійного забезпечення, незбалансованості бюджету Пенсійного фонду 

України, дискримінації за віком на ринку праці, низької доступності якісних 

медичних послуг та їх невідповідності міжнародним стандартам для осіб 

похилого віку. 

 

12 жовтня 2020 року на засіданні Комітету в порядку контролю 

заслухано питання «Про стан запровадження Електронного реєстру листків 

непрацездатності». 

За результатами обговорення даного питання Комітет рекомендував: 

1. Кабінету Міністрів України: 

вжити заходів щодо прискорення розробки та внесення змін до 

відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного 

реєстру листків непрацездатності; 

подати до Верховної Ради України законопроекти, направлені на 

забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я 

з Електронним реєстром листків непрацездатності (у разі необхідності); 

здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на 

впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності; 

інформувати Комітет про вжиті заходи до 15 січня 2021 року та 

щоквартально у подальшому. 

2. Міністерству охорони здоров’я України до 1 січня 2021 року: 

розробити та затвердити свої нормативно-правові акти, необхідні для 

впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності; 

погодити із Пенсійним фондом України, Фондом соціального 

страхування України та затвердити Порядок видачі, продовження та обліку 

листків непрацездатності. 

3. Міністерству охорони здоров’я спільно з Міністерством соціальної 

політики, Національною службою здоров’я, Пенсійним фондом та Фондом 

соціального страхування України забезпечити повноцінне функціонування 

Електронного реєстру листків непрацездатності до 1 січня 2021 року.  

4. Рахунковій палаті України включити до плану роботи на 2021 рік 

здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту щодо запровадження 

Електронного реєстру листків непрацездатності. 

 

12 жовтня 2020 року Комітет на засіданні в порядку контролю також 

розглянув питання про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань 

на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні», 

схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 травня 2020 року 

№ 620-IX. 
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За результатами проведеного аналізу та обговорення відповідної 

інформації народних депутатів України, центральних органів виконавчої 

влади, Національної тристоронньої соціально-економічної ради Комітет 

прийняв рішення з рекомендаціями. 

Зокрема, роботу Кабінету Міністрів України з виконання вказаних 

Рекомендацій визнано незадовільною та рекомендовано Уряду: 

1. Здійснити заходи щодо наближення у 2021 році розміру 

прожиткового мінімуму до його реальної величини з відповідним 

коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і 

демографічних груп населення. 

2. Забезпечити розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради 

України законопроєктів щодо вилучення із законодавчих актів України 

показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» як такого, що не 

відповідає Конституції України. 

3. Забезпечити при підготовці проєктів законів про Державний бюджет 

України на наступні роки розрахунок соціальної складової державного 

бюджету на основі прожиткового мінімуму, встановленого із дотриманням 

вимог національного законодавства та міжнародних актів, що регулюють 

зазначену сферу правовідносин. 

4. Прискорити опрацювання питання щодо: 

заміни прожиткового мінімуму для працездатних осіб на мінімальну 

заробітну плату для визначення посадових окладів та заробітної плати 

працівників з урахуванням провідних міжнародних практик, забезпечити 

підготовку відповідного проєкту законодавчого акта та внесення його на 

розгляд Верховної Ради України; 

встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні 

прожиткового мінімуму, затвердженого у Законі України про Державний 

бюджет України на відповідний рік, з подальшою підготовкою відповідного 

проєкту законодавчого акта та внесення його на розгляд Верховної Ради 

України. 

 

13 жовтня 2020 року у форматі відео-конференції проведено 

слухання у Комітеті на тему: «Проблеми реформування системи 

пенсійного забезпечення». 

У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники 

центральних органів виконавчої влади, Рахункової палати, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Пенсійного фонду, Фонду 

соціального страхування, наукових установ, громадських організацій та 

сторін соціального діалогу.  

Учасники слухань обговорили проблеми функціонування системи 

пенсійного забезпечення, породжені демографічними, соціальними, 

економічними викликами. Необхідність адаптувати пенсійну систему до 

довгострокових демографічних тенденцій і, з іншого боку, вимога 
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забезпечити належний рівень пенсійних виплат громадянам, які б 

відповідали їх очікуванням, зумовлює обговорення та проведення подальших 

етапів пенсійної реформи. 

За результатами проведених слухань Комітет розробив та схвалив 

Рекомендації в яких враховані та систематизовані пропозиції народних 

депутатів України, органів державної влади та громадських організацій. 

Зокрема, пропозиції щодо: 

наповнення бюджету Пенсійного фонду України, в першу чергу, за 

рахунок детінізації зайнятості та заробітної плати, зростання чисельності 

зайнятих і підвищення рівня оплати праці; 

додержання страхових принципів при вдосконаленні солідарної 

системи пенсійного забезпечення; 

упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, 

у тому числі в пенсійному законодавстві; 

удосконалення пенсійного законодавства в частині проведення 

індексації пенсій; 

унормування питання зарахування до страхового стажу особи та 

обрахунку розміру її пенсії періоду роботи, за який з вини роботодавця не 

було сплачено страхові внески, в першу чергу, якщо страхові внески не 

сплачені ліквідованими без визначення правонаступника підприємствами, 

вимоги за якими, не задоволені за недостатністю майна, вважаються 

погашеними, та джерел покриття таких витрат; 

встановлення порядку виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам 

за минулі роки, які обліковуються територіальними органами Пенсійного 

фонду України; 

упорядкування пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, які 

мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; 

врегулювання питання пенсійного забезпечення окремих категорій 

осіб; 

підвищення розміру пенсії особам, які мають тривалий страховий стаж; 

визначення механізму підвищення пенсій за віковою шкалою, 

закріпивши додаткові гарантії підвищення розміру пенсії особам старше 75 

років на законодавчому рівні тощо. 

 

16 жовтня 2020 року проведено засідання круглого столу на тему: 

«Надання медичної допомоги та встановлення підвищеного мінімального 

розміру допомоги по безробіттю громадянам, які брали участь в 

Антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил». 

Круглий стіл проведено Головою підкомітету з питань соціального 

захисту прав ветеранів – народним депутатом України Остапенком 

Анатолієм Дмитровичем із залученням представників Міністерства у справах 

ветеранів та органів центральної влади, а також представників громадських 

організацій. 
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Народний депутат, запропонував змінити  редакцію статті 11 Закону 

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» та розширити можливості для отримання безоплатної  медичної 

допомоги у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони 

демобілізованим чи звільненим у запас військовослужбовцям, які брали 

участь в АТО/ООС. 

За наслідками роботи учасників «круглого столу» народним депутатом 

України Остапенком А.Д. унесено до Верховної Ради України проєкт Закону 

про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо надання медичної 

допомоги демобілізованим чи звільненим у запас військовослужбовців, які 

брали участь в АТО/ООС та отримали статус учасника бойових дій) 

(реєстр. № 4260). 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначені 

питання, є Конституція України та Закони України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей». 

Реалізація положень законопроєкту під час його практичного 

застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову частину 

Державного або місцевих бюджетів.  

Внесення вищезазначених змін до Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» розширить 

можливості демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в 

АТО/ООС отримувати якісну  висококваліфіковану медичну допомогу. 

 

16 жовтня 2020 року Головою підкомітету з питань соціального 

захисту прав ветеранів – народним депутатом України Остапенком 

Анатолієм Дмитровичем із залученням представників Міністерства у справах 

ветеранів та органів центральної влади, а також представників громадських 

організацій також проведено засідання круглого столу на тему: «Добровольчі 

формування, відповідальність та виклики сьогодення». 

Остапенком А.Д. запропоновано:  

- врегулювати на законодавчому рівні питання визначення 

добровольчих формувань легалізованими воєнізованими або збройними 

формуваннями; 

- врегулювати на законодавчому рівні питання організації діяльності 

добровольчих формувань;  

- врегулювати на законодавчому рівні утворення та участь 

добровольчих формувань у захисті незалежності, суверенітету і 

територіальної цілісності України. 

 

04 листопада 2020 року у форматі відео-конференції проведено 

слухання у Комітеті на тему: «Щодо державної політики у сфері 

регулювання трудових відносин». 
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У заході взяли участь народні депутати України, представники 

міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, сторін соціального 

діалогу, громадських організацій, наукових установ, засобів масової 

інформації. 

Учасники слухань обговорили поточний стан розвитку системи 

трудового законодавства України, існуючі проблеми нормативно-правового 

регулювання у цій сфері, а також напрямки його вдосконалення (зокрема, 

щодо кваліфікаційних вимог до працюючого населення, регламентації 

освітніх рівнів, методології оплати праці, можливості виконання роботи 

дистанційно, стимулювання створення робочих місць, контролю міграційних 

процесів, вирішення проблеми заборгованості з виплати заробітної плати та 

інше). 

 

09 листопада 2020 року відбулась робоча зустріч Голови Комітету з 

заступницею Представника УВКБ ООН в Україні Ноель Калхун.  

В ході зустрічі обговорено проєкт Закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо реалізації права на пенсію (реєстр. № 2083-д) з 

метою врегулювання проблеми забезпечення пенсійними виплатами 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

18 листопада 2020 року у форматі відео-конференції проведено 

слухання у Комітеті на тему: «Про стан виконання рішень міжнародних 

судів, Конституційного Суду України та інших судів України щодо 

соціальних виплат громадянам України». 

До обговорення були запрошені представники парламенту, Уряду, 

Державної казначейської служби України, Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, Пенсійного фонду України, Фонду соціального 

страхування України, Проєкту Ради Європи та громадськості.  

Проблема невиконання судових рішень, зокрема, в частині належного 

соціального забезпечення населення, виникла в Україні давно та загострилася 

в 2014 році, коли парламент скасував низку соціальних пільг.  

Здебільшого судові справи стосуються проведення перерахунку пенсій, 

заборгованості по заробітних платах, грошового забезпечення, пенсійних 

виплат внутрішньо-переміщеним особам та іншим. При цьому, до цього часу 

на державному рівні в повному обсязі не ведеться облік таких судових справ, 

а також облік сум грошового забезпечення, що потребується на виконання 

відповідних судових рішень. 

За словами учасників слухань, державний бюджет з року в рік 

передбачає виділення коштів на виконання судових рішень. Однак обсяг цих 

сум не дає можливості сподіватися на повний розрахунок по накопиченим та 

поточним судовим справам у найближчі роки. 
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Серед запропонованих учасниками комітетських слухань рішень щодо 

вирішення питання заборгованості перед громадянами України за рішеннями 

судів можна виокремити наступні:  

- ведення обліку осіб, що мають отримати компенсаційні виплати від 

держави на підставі рішення суду, а також ведення обліку сум, що 

підлягають виплаті; 

- розробка та забезпечення механізму виконання рішень таких судів; 

- перегляд системи соціальних виплат, що існують в державі, 

зосередившись на допомозі особам, що дійсно її потребують, при цьому 

розраховувати таку допомогу на основі реального прожиткового мінімуму; 

- вдосконалення чинного законодавства в частині усунення правових 

колізій, що автоматично знизить кількість нових судових справ.  

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів ініціюватиме роботу щодо створення реєстру судових 

рішень, за якими держава має здійснити розрахунок, а також зрозумілого 

механізму поступового закриття такого боргу в ході державного бюджетного 

процесу в співпраці з європейськими партнерами України.  

У свою чергу, Комітет має намір комплексно розглянути питання 

пенсійного забезпечення з метою забезпечення соціальної справедливості та 

пошуку шляхів забезпечення фінансовими ресурсами держави. 

 

02 грудня 2020 року у порядку реалізації контрольної функції 

Комітету розглянуто питання про стан виконання рекомендацій слухань у 

Комітеті на тему: «Соціальна політика України на 2020-2024 роки», що 

відбулися 08 листопада 2019 року, та надано відповідні рекомендації 

Кабінету Міністрів України, Міністерству соціальної політики України, 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству у справах 

ветеранів України, Міністерству фінансів України та Пенсійному фонду 

України та Комітету. 

 

Комітет здійснював інформування громадськості про свою 

діяльність, зокрема, шляхом розміщення інформації в глобальній 

інформаційній мережі Інтернет на офіційному вебсайті Верховної Ради 

України та на офіційному вебсайті Комітету, на сторінці Комітету у 

Фейсбуці, у засобах масової інформації. 

Так, 28 грудня 2020 року, об 11:00, в ІА «Укрінформ» відбулася 

пресконференція Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової на тему: 

«Підсумки роботи в 2020 році. Соціальна політика-2021». 

7 жовтня 2020 року на телеканалі «Україна» (програма «Сніданок з 

Україною») вийшов сюжет на тему: «Пенсійна проблема: пора 
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накопичувати», з наданими коментарями Голови Комітету на тему 

запровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні. 

14 вересня 2020 року на сайті «Сегодня» опубліковано інтерв’ю Голови 

Комітету Галини Третьякової на тему «Дистанційна робота - найбільш 

перспективний варіант розвитку трудових відносин в умовах пандемії 

COVID-19»  

01 вересня та 09 жовтня 2020 року у інформаційному агентстві 

«Інтерфакс» вийшло 4 новини з коментарями Голови Комітету на пенсійні 

теми (заголовки новин: «Глава комитета Рады Третьякова анонсировала 

законопроект об отмене обязательного ухода в 60-65 лет на пенсию на 

госслужбе», «Пенсионеры старше 75 лет с 2021 г будут получать доплаты к 

пенсиям – глава комитета Рады.», «Кабмин, НКЦБФР и Рада ведут 

дискуссию о пенсионном казначействе - глава парламентского комитета», 

«Щорічна індексація пенсій має бути врегульована законом – Третьякова»). 

На сайті Комітету розміщено 29 пресрелізів, на офіційній Фейсбук-

сторінці - 89 публікацій. 

 

Вагоме місце у роботі Комітету за період четвертої сесії Верховної 

Ради України ІХ скликання займав розгляд і аналіз звернень громадян, 

громадських та профспілкових організацій, опрацювання запитів на 

інформацію. 

 

За звітний період у Комітеті  опрацьовано 5260 звернень, у тому числі 

26 звернень народних депутатів України, 774 звернення громадян, у тому 

числі 14 електронних петицій, які не набрали 25000 голосів. 

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 № 2939-VІ і Розпорядження Голови Верховної 

Ради України "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до 

публічної інформації" від 11 травня 2011 р. № 393, в Єдиній базі запитів на 

інформацію Верховної Ради України опрацьовано 9 запитів на публічну 

інформацію, направлених до секретаріату Комітету відповідно до 

предмету відання.  
 

Питання організаційного забезпечення секретаріатом законотворчої, 

інформаційної та іншої фахової діяльності Комітету регулярно розглядались 

на нарадах працівників секретаріату.  


